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La iniciativa 
 

Les activitats educatives d’aquest trimestre, aniran relacionades amb l’Índia, un 
dels paratges de La volta al món en 80 dies, base del nostre projecte educatiu 
anual. Treballarem el valor de la iniciativa d’evitar el malbaratament alimentari, 
pensant en les grans diferències socials de l’Índia. Realitzarem una taula de la 
Descoberta dels Colors de l’Índia, on descobríem el món de les seves espècies, que 
aporten un sabor i una olor únics en la seva gastronomia. Potenciarem l’hàbit 
d’utilitzar els coberts, descobrint que encara que a l’Índia més tradicional mengen 
amb les mans, no ho fan de qualsevol manera, sinó amb un protocol de bones 
maneres. Amb els encantadors de serps, jugarem a molts jocs divertits i llegirem 
els contes que ens embolicaran en la màgia d’aquest país. Farem activitats de 
relaxació, com el ioga, que ens faran agafar moltes forces per créixer feliços i sans 
de cos i de ment. 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
7 8 9 10 11 
 
 
FESTA 

Macarrons gratinats 
Croquetes de pernil amb 
amanida 
Fruita en almívar 

Llenties estofades  
Truita de carbassó amb 
amanida 
Fruita del temps 

Arròs a la cassola  
Lluç a la planxa amb 
amanida 
Fruita del temps 

Escudella barrejada 
(cigrons, fideus, col) 

Rodó de gall dindi amb  
rodanxes de poma  
Fruita del temps 

14  15  16   17   18   
Llenties jardinera 
Truita de formatge amb 
amanida 
Fruita del temps  

Bròquil, pastanaga i patata 
Hamburguesa de vedella 
amb amanida 
Fruita del temps  

Sopa de brou i pistons 
Pollastre al forn amb carbassa 
Fruita del temps  

Crema de llegum  
Arròs amb verdures  
de temporada 
Iogurt de la Cooperativa 

 D’Olot 

Espaguetis a la carbonara 
Bacallà al forn 
amb samfaina 
Fruita del temps 

21  22  23  24  25  
Bleda i patata 
Botifarra amb seques 
Fruita del temps 

Sopa de galets 
Cassoleta de lluç i gambes 
Fruita del temps 

Cigrons a la riojana 
Truita de pebrot amb 
amanida 
Fruita del temps 
 

Tallarines amb salsa de  
xampinyons 
Calamars arrebossats  
amb amanida 
Fruita del temps 

TAULA DE LA DESCOBERTA: 
Els Colors de l’Índia 

Arròs Biryani 
Pollastre Tikka Masala 
Pastís 

28  29  30  31   

Macarrons a la napolitana 
Lluç amb salsa verda 
Fruita del temps 
  

Llenties jardinera 
Truita de patata i ceba  
amb amanida 
Fruita del temps 

Trinxat de la Cerdanya 
Pollastre a la farigola 
amb amanida  
Fruita del temps 

Puré de carbassa 
i moniato 
Paella mixta 
(carn i peix) 
Fruita del temps 

 

Les verdures de temporada són: bleda, bròquil, col, coliflor, enciam, escarola, espinacs, pastanaga i porro. Les fruites són: 

kiwi, mandarina, poma, plàtan  i taronja.    Durant la mateixa setmana no es repetirà cap fruita 

i per equilibrar el sopar us proposem...  

 
 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

7 8 9 10 11 
 

FESTA 
Verdura 

Peix  i arròs 
Fruita del temps 

Pasta 
Au i verdura 

Lacti 

                          Verdura 
                     Vedella i patata 

Lacti 

Amanida 
Ou i patata 

Lacti 

14 15 16 17 18 
Pasta 

Au i verdura 
Lacti 

Amanida 
Llegum i cereal 

Lacti 

Verdura 
Peix i amanida 

Lacti 

Amanida 
Vedella i patata 
Fruita del temps 

Amanida 
Ou i patata 

Lacti 

 Pasta 
Peix i amanida 

Lacti 

21 22 23 24 25 
Amanida 
Ou i arròs 

Lacti 

Verdura 
Au i patata 

Lacti 

Verdura 
            Vedella i arròs 

Lacti 

Verdura 
Porc i patata 

Fruita del temps 

Amanida 
Llegum i cereal 
Fruita del temps 

28 29     31  
Amanida 
Au i arròs 

Lacti 

Verdura 
              Vedella i patata 

Lacti 

Amanida 
           Llegum i cereal 

Fruita del temps 

Pasta 
Ou i amanida 

Fruita del temps 

 


